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ROZHODNUTIE
(verejná vyhláška)

Krajský pamiatkový úrad Žilina, ako miestne a vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany pa
miatkového fondu podľa 5 9 ods. 5 a 5 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov a úprav (ďalej len „pamiatkový zákon“) v zmysle 546 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na základe žiadosti
Urbáru Vrbica, Pozemkové spoločenstvo, ul. 1. mája Liptovský Mikuláš, doručenej dňa 06.06.2019
v zmysle 5 32 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona, rozhodol podľa 5 32 ods. 4 pamiatkového zákona
o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky — miesto pamätné, bližšie určenie partizánske bunkre
SNP, nachádzajúcej sa na parcele CKN Č. 938 v k.ú. lľanovo, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod č. 381/1-3, ato jej
pamiatkového objektu Č. 381/3 — sklad proviantu (ďalej len „pamiatkový objekt kultúrnej pamiatky“)
takto:

navrhovaný zámer obnovy predmetného pamiatkového objektu kultúrnej pamiatky pozostávajúci
z výmeny drevených poškodených obvodových prvkov, výmeny poškodeného stropu, z realizácie
nových vstupných dvier a impregnačného náteru drevenej hmoty

jez hľadiska zéujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný.

Krajský pamiatkový úrad Žilina k navrhovanému zámeru obnovy hore uvedeného pamiatkového
objektu kultúrnej pamiatky určuje podľa 532 ods. 4 pamiatkového zákona nasledujúce podmienky, za
ktorých ho možno pripravovať a vykonávať:

1. Všetky poškodené drevené prvky vymeniť za nové drevené z guľatiny identických parametrov
5 existujúcimi.

2. Nové vstupné dvere budú drevené pri zachovaní veľkosti otvoru.
3. Poškodený strop zo žrd‘oviny, ktorý vytvára súČasne miernu pultovú strechu objektu, vymeniť za

nový identických parametrov, na ktorý bude uložená hydroizolačná vrstva s následným zásypom
zeminou a zatrávnením.

4. Konzervačné látky proti hnilobe a drevokaznému hmyzu použiť v tmavých odtieňoch a len na báze
moridiel.

Ině podmienky

Vlastník národnej kultúrnej pamiatky je povinný oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina vopred
začiatok obnovy a predpokladaný koniec obnovy.

QDÓVOONENIE
Krajskému pamiatkovému úradu Žilina bola dňa 06.06.2019 doručená žiadost Urbáru Vrbica o vydanie
rozhodnutia o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky — miesto památné, bližšie určenie parti
zánske bunkre SNP, nachádzajúcej sa na parcele CKN č. 938v k.ú. lľanovo, ktorá je zapísaná v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod Č. 381/1-3,
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ato jej pamiatkového objektu č. 381/3 — sklad proviantu. Národná kultúrna pamiatka je tvorená troma
pamiatkovými objektmi - bunker partizánsky, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod
Č. 381/l, bunker partizánsky, zapisaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 381/2 a sklad
proviantu, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 381/3.

V rámci navrhovaného zámeru obnovy pamiatkového objektu kultúrnej pamiatky vlastník plánuje
výmenu poškodených drevených obvodových prvkov, výmenu poškodeného stropu, realizáciu nových
vstupných dvier a impregnačný náter drevenej hmoty.

Póvodný objekt bol postavený v roku 1944 ako sklad. V rokoch 1944 až 1945 po čiastočnom potlačení
Slovenského národného povstania boll z tohto skladu zásobované bunkre v priestore lľanovskej doliny.
Sklad bol riadený a zásobovaný Okresným revolučným národným výborom za pomoci občanov lľanova.

Navrhovaný zámer uvedený v žiadosti sa týka obnovy kultúrnej pamiatky, preto Krajský pamiatkový úrad
Žilina rozhodoval podľa 5 32 ods. 4 pamiatkového zákona, v ktorom je uvedené, že „V rozhodnutí
o zámere obnovy podra odseku 2 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad uvedie, či navrhovaný
zámer je z hľadiska záujmov chránených týmto zákonom prípustný a určí podmienky, za ktorých možno
predpokladaný zámer obnovy pripravovať a vykonávať tak, aby sa kultúrna pamiatka neohrozila,
nepoškodila alebo nezničila, najmä, či tento zámer obnovy možno pripravovať ba na základe výskumov
a inej prípravnej dokumentácie a projektovej dokumentácie. V rozhodnutí o zámere obnovy podľa
odseku 2 krajský pamiatkový úrad zároveň uloží vlastníkovi kultúrnej pamiatky povinnosť oznámiť
krajskému pamiatkovému úradu vopred začiatok obnovy a predpokladaný koniec obnovy.“

V zmysle 5 32 ods. 1 pamiatkového zákona „Obnova kultúrnej pamiatky (d‘alej len „obnova“) podľa
tohto zákona je súbor špecializovaných umelecko-remeselných činností a mých odborných činností,
ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia alebo rekonštrukcia kultúrnej pamiatky
alebo jej časti s cieľom zachovať jej pamiatkové hodnoty. Obnovou na účely tohto zákona sa rozumejú aj
činnosti, ktoré nepodliehajú ohláseniu ani povoleniu podľa osobitného predpisu“.

Dňom doručenia podania bob začaté správne konanie v súlade s 5 18 ods. 2 správneho poriadku.
Vzhľadom k tomu, že v konaní je z titulu vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti veľký počet účastníkov
konania, Krajský pamiatkový úrad Žilina v zmysle 5 26 správneho poriadku v spojení s 544 pamiatkového
zákona oznámil účastníkom konania začatie správneho konania v súlade 5 18 ods. 3 správneho poriadku
a súčasne v súlade s 5 49 správneho poriadku im oznámil predíženie lehoty na vybavenie podania na
60 dní od začatia konania, a to Verejnou vyhláškou vydanou Krajským pamiatkovým úradom Žilina pod
č. KPUZA-2019/14351-3/49419/BER zo dňa 21.06.2019, ktorá bola vyvesená po dobu 15 dní (od
28.6.2019 do 13.07.2019) na úradnej tabuli Krajského pamiatkového úradu Žilina, Mariánske námestie
19, Žilina, internetovej adrese Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (www.pamiatky.sk), na
centrálnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk. v časti „Elektronická úradná tabuľa“ a na
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41. V oznámení o začatí konania boli účastníci
konania upovedomení, že svoje pripomienky a návrhy můžu uplatniť k predmetnej veci písomne na
adresu Krajského pamiatkového úradu Žilina, Mariánske námestie 19, Žilina. V stanovenej lehote
účastníci konania neuplatnili svoje pripomienky.

Krajský pamiatkový úrad Žilina je podľa 5 32 ods. 1 správneho poriadku pre vydanie rozhodnutia povinný
zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za týmto účebom si obstarať potrebné podklady. Za týmto
účebom v zmysle 5 38 správneho poriadku dňa 13.06.2019 vykonal miestnu vizuálnu ohliadku pa
miatkového objektu kultúrnej pamiatky, na ktorej sa zúčastnili predsedom Urbáru Vrbica, Pozemkové
spoločenstvo poverení: riaditeľ Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši a predseda Oblastného výboru
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Základnej organizácie v Liptovskom Mikuláši. Počas
miestnej ohliadky boli vyjasnené vlastnícke vzťahy k predmetnému pamiatkovému objektu kultúrnej
pamiatky a z uvedeného důvodu boli až následne účastníci konania oboznámení o začatí konania
a predĺžení lehoty na vybavenie veci. V rámci miestnej obhliadky bob zistené, že objekt je situovaný na
autentickom mieste, ktoré sa vzťahuje k obdobiu Slovenského národného povstania. Objekt bol v roku
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1975 obnovený formou vybudovania jeho kópie. Půdorys drevenej stavby je obdfžnikový. Jediná
miestnosť vo vnútri je členená. Vstup do objektu je z východnej strany. Sklad je čiastočne zapustený
v teréne. Obvodové steny z drevenej guľatiny nemajú okenné otvory. Podlahu tvorí udusaná hlína.
Strešný plášť je tvorený drevenou žrďovinou charakteru povalového stropu. Na drevenom strope je
položená lepenka, na ktorej je násyp Zeminy S trávnatým krytom. Súčasný stavebno-technický stav
pamiatkového objektu, je vzhľadom na klimatické podmienky lokality a jeho umiestnenie v smrekovom
poraste nevyhovujúci. Hnilobou a drevokazným hmyzom sú poškodené drevené obvodové i stropné
prvky, v niektorých miestach až prelomené. Objekt dokumentuje autentické miesto a historické póso
benie účastníkov odboja počas Slovenského národného povstania. Z miestnej obhliadky bola spísaná
zápisnica v zmysle 522 správneho poriadku, ktorú pritomní bez pripomienok kjej obsahu podpísali.

Krajský pamiatkový úrad Žilina predložené podanie preskúmal a na základe dostupných podkladov podľa
5 32 ods. 4 pamiatkového zákona vo výrokovej časti rozhodnutia uviedol, že predložený zámer je
prípustný a zároveň určil podmienky, za ktorých ho možno pripravovať a vykonávať. Krajský pamiatkový
úrad Žilina rozhodoval v súlade s verejným záujmom na ochrane kultúrnych pamiatok a pri stanovení
podmienok zo skutočnosti, že nehnuteľné kultúrne pamiatky predstavujú významnú zložku životného
prostredia, krajiny a sidiel, spolu s hnuteľnými kultúrnymi pamiatkami tvoria nenahraditeľnú súčasť
kultúrneho dedičstva. Podmienky zadefinované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia bali stanovené tak,
aby pri príprave a následnej realizácii prác obnovy nedošlo k poškodeniu pamiatkového objektu
kultúrnej pamiatky a zostali zachované jej pamiatkové hodnoty. Pri ochrane pamiatkového fondu sa
vychádza z požiadavky v maximálnej miere zachovať původný výraz objektov. V procese pamiatkovej
obnovy objektov drevenej architektúry je nevyhnutné používať identické materiály s pávodnými,
zachovať existujúce dimenzie prvkov, používať původné technolágie, čím sa zachová póvodný exte
riérový i interiérový výraz objektu. Z vyššie uvedených dóvodov boli vo výrokovej časti tohto rozhodnutia
stanovené podmienky týkajúce sa materiálu a zachovania identických parametrov vymieňaných prvkov
s původnými. V pripade impregnácie drevených prvkov bob určené použiť prípravky určené proti
drevokazným hubám, škodcom a požiaru na báze moridiel, z důvodu lepšej ochrany drevenej hmoty
a vyššej priedušnosti náterového materiálu.

Vzhťadom na vyššie uvedené Krajský pamiatkový úrad Žilina rozhodol tak, ako znie výrok tohto
rozhodnutia. Rozhodnutie je vydané z hradiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je
podkladom pre konanie podía zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia mých orgánov štátnej správy

a územnej samosprávy.

V zmysle 5 44a pamiatkového zákona rozhodnutie vydané podľa 5 32 ods. 2 pamiatkového zákona po

uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol

vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

PQUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu podľa 5 53 a 5 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanĺ v znení neskorších

predpisov je možné podať odvolanie v lehote 15 dni od jeho doručenia na správnom orgáne, ktorý

rozhodnutie vydal, t.j. na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina.

Odvolacím orgánom je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. Právoplatné

rozhodnutia orgánov verejnej správy sú preskúmateľné súdom, ak účastník konania pred ich právo

platnosťou vyčerpal všetky riadne opravné prostriedky.

doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.

riaditeľ
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Toto rozhodnutie sa podľa 26 správneho poriadku v súčinnosti s * 44 pamiatkového zákona doručuje
účastníkom konania verejnou vyhláškou, ktorá Sa vyvesí (zverejní) po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Krajského pamiatkového úradu Žilina, Mariánske námestie 19, Žilina, internetovej adrese Pamiat
kového úradu Slovenskej republiky (www.pamiatky.sk), na centrálnej elektronickej tabuli na portáli
www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“ a na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš,
Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524). Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň
doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania.

98087019
Vyvesené dňa Z4.47.4U79 Zvesené dňa

MESTO LÍProyi<ý MIKUjjjt MIKULÁŠ
MESTsJcÚAD %STsKÝ GRAD

Pečiatka a podpis... .. V).YMŠ Pečiatka a podpis !IULAŠ

Doručuje sa
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (www.pamiatkysk)
Centrélna elektronická úradná tabuľa (www.slovensko.sk)
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, Žilina (úradná tabuľa)
Urbár Vrbica, Pozemkové spoločenstvo, ul. 1. mája Č. 95, 03142 Liptovský Mikuláš, IČO:17058058
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